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Muutoksen tuulet puhaltavat vauhdikkaasti
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1.1.2013
Hallinnonalasiirto STM > OKM

1.8.2015 Varhaiskasvatuslaki I

1.8.2016
Subj. oik. rajaus ja mitoitus

1.3.2017
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki

1.1.2018
Asiakasmaksulain muutos

1.9.2018 
Varhaiskasvatuslaki II

1.8.2021
Mitoituksesta poikkeaminen ja 
ilmoitusvelvoite

1.8.2020
subjektiivinen oikeus ja 
mitoitus ”palautus”

1.8.2021 
Asiakasmaksulain muutos

• 1.8.2018-31.7.2021 maksuton varhaiskasvatuskokeilu

• 1.8.2021- 31.5.2024 kaksivuotinen esiopetus kokeilu

• Kaikki muut kehittämishankkeet

• Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet – paikalliset 
suunnitelmat

• Asiakasmaksujen indeksitarkistukset
joka toinen vuosi

• Maaliskuu 2020
→ korona……..

Tulossa:

• 1.8.2022 varhaiskasvatuslain muutos: lapsen tukeminen

• 1.8.2022 varhaiskasvatuslain muutos: perhevapaauudistus

• Asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2022

• 1.1.2023 yksityisen päiväkotitoiminnan luvanvaraisuus



Osallistuminen ja varhaiskasvatus
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Varhaiskasvatukseen osallistuminen 2012-2019
1-6 -vuotiaat

Varhaiskasvatukseen osallistuneet

Varhaiskasvatukseen osallistuneiden osuus 1-6 -vuotiaista %

*Palveluseteli tilastoitu 2015 alkaen Lähde: THL, Varhaiskavastus 2019



Varhaiskasvatus - muutokset nyt
• Asiakasmaksut muuttuivat 1.8.2021 alkaen (asiakasmaksulain muutos)

• Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu (esiopetus viisi-vuotiaille) alkaa (kokeilulaki jo 
voimassa)
• Paikalliset kokeiluopetussuunnitelmat valmiina? 

• Varhaiskasvatuslain muuttaminen –muutokset voimaan 1.8.2021 alkaen
• Mitoituksen poikkeamiseen säädöksen selkiyttäminen
• Henkilöstön ilmoitusvelvoite

• Perhevapaauudistuksesta johtuvat varhaiskasvatukseen kohdistuvat muutokset.

• Lapsen tukemiseen liittyvät ratkaisut
• Varhaiskasvatuslain muuttaminen – Lakiluonnos ollut lausunnoilla
• Lakia esitetään voimaan 1.8.2022 alkaen

• Varhaiskasvatuksen yksityisen toiminnan luvanvaraisuus
• Lakiluonnos lausunnolla – muutosta esitetään voimaan 1.1.2023 alkaen (siirtymäaika)
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• Koskee varhaiskasvatuksessa työskentelevää henkilöstöä
• Varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia, sosionomeja, 

lastenhoitajia ja perhepäivähoitajia

• Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia niitä tilanteita, joissa toimitaan 
tai olosuhteet voivat johtaa varhaiskasvatuslain tai sen tavoitteiden 
toteutumisen vastaiseen tilanteeseen.

• Laissa tarkemmin määritelty miten ilmoitetaan ja mitkä ovat kunnan 
tehtävät ilmoituksen johdosta

• Ilmoitus voidaan tehdä Salassapitosäännösten estämättä eikä sen  
noudattamatta jättämisestä saa seurata mitään
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Ilmoitusvelvoite



Päiväkodin henkilöstön mitoituksesta 
poikkeaminen 

• Sivistysvaliokunnan mietintö, poimintoja (SiVM 1/2021 vp)
• Valiokunta pitää tärkeänä huolehtia siitä, että varhaiskasvatuksen järjestäjillä ja tuottajilla on 

riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin 
poissaolotilanteisiin.

• Valiokunta korostaa varmistumista siitä, että mitoitukseen kuuluvan henkilöstön poissaoloja 
ei korvata siirroilla toisista lapsiryhmistä käyttäen esimerkiksi mitoitukseen kuulumatonta 
henkilöstöä, kuten erityistä tukea tarvitsevien lasten avustajia. Sijaisjärjestelyt tulee toteuttaa 
lapsen edun mukaisesti.
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Pykälään lisätty uusi momentti: Poikkeaminen 35 §:ssä tarkoitetusta suhdeluvusta ei ole 
sallittua henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä.

Lähtökohtaisesti mikään muu asia mitoitusten osalta ei ole muuttunut!

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/SiVM_1+2021.pdf


Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksulain 

muuttaminen
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Tulorajat nousee - merkittävästi
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Perheen koko, 
henkilöä Tuloraja €/kk

Maksu  alkaen 27€, 
tulot vähintään

Maksu 288 €, jos tulot 
enemmän kuin

1.8.2020 1.8.2021 1.8.2020 1.8.2021 1.8.2020 1.8.2021

2 2 136 2 798 2 388 3 050 4 823 5 485

3 2 756 3 610 3 008 3 862 5 443 6 297

4 3 129 4 099 3 381 4 351 5 816 6 786

5 3 502 4 588 3 754 4 840 6 189 7 275

6 3 874 5 075 4 126 5 327 6 561 7 762

Maksutuottojen alenema valtakunnallisesti 26 % verrattuna vuoteen 2019
Maksuprosentit säilyvät ennallaan (10,7 %)

Todellinen 
0-maksuraja

Maksu ei 
koskaan 
voi olla 
enempää 
kuin laissa 
määrätty 
maksimi 
(288 €)



Vielä valmisteluvaiheessa olevat 
muutokset

→ Lakiluonnokset (HE-luonnos) ollut lausuttavana

→ Hallitus ei vielä antanut esitystä, eikä asia ole 
eduskuntakäsittelyssä (tulossa)



Perhevapaauudistus
Vaikutukset varhaiskasvatukseen, asiakasmaksuihin, 

kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen

Muutoksia esitetään voimaan 1.8.2022 alkaen

Kuntaliiton lausunto HE luonnoksesta

HE laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja 
varhaiskasvatuslain muuttamisesta
sekä niihin liittyviksi laeiksi (Perhevapaauudistus)
Hallitus antanee esityksen eduskunnalle vko 37

https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2021/luonnos-he-eduskunnalle-laeiksi-sairausvakuutuslain-tyosopimuslain-ja


Varhaiskasvatuslain 
muuttaminen

Lakiluonnos lapsen tukemisen muutosten osalta

Muutoksia esitetään voimaan 1.8.2022 alkaen

Kuntaliiton lausunto HE luonnoksesta

Vielä luonnosvaiheessa – muutoksia voi vielä tulla!!!

https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2021/hallituksen-esitys-luonnos-eduskunnalle-laiksi-varhaiskasvatuslain-muuttamisesta


Varhaiskasvatuslain 
muuttaminen

Lakiluonnos yksityisen varhaiskasvatustoiminnan 
luvanvaraisuudesta

Voimaantulo 1.1.2023 alkaen

Kuntaliitto lausunto HE luonnoksesta

Vielä luonnosvaiheessa – muutoksia voi vielä tulla!!!

https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2021/hallituksen-esitysluonnos-eduskunnalle-laiksi-varhaiskasvatuslain-muuttamisesta


www.kuntaliitto.fi

Jarkko Lahtinen
jarkko.Lahtinen@kuntaliitto.fi
@JLtwiitti

www.kuntaliitto.fi

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
http://www.kuntaliitto.fi/

